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solos com teores de K entre 61 e 120
mg/dm3, ao passo que no período seguinte, a
maior frequência observada era de solos com
teores entre 31 e 60 mg/dm3.

Antes de tentar compreender os fatores que
levam a essa diminuição nos níveis de
potássio no solo, é preciso ilustrar a dinâmica
desse nutriente na solução do solo ao longo
do ciclo da cultura.

Em um estudo realizado na Fazenda
Cavalhada, em Mostardas, foi feito
acompanhamento dos níveis de K na solução

A demanda do arroz por potássio e o
aumento das doses aplicadas na lavoura

A demanda de potássio para o
desenvolvimento do arroz irrigado é tão ou mais
elevada que a de nitrogênio podendo chegar a
51 kg de K2O/t de grãos produzidos (Yoshida,
1981). No entanto, o seu conteúdo nos grãos é
relativamente pequeno (3,0 a 4,0 kg K2O/t de
grãos), indicando que a maior parte do nutriente
retorna ao solo.

No Rio Grande do Sul, com a evolução das
recomendações de adubação e o aumento do
potencial produtivo das variedades/híbridos
disponíveis, tem havido um aumento nas doses
recomendadas de potássio (K). Dependendo da
CTC do solo e da expectativa de resposta à
adubação, a quantidade de K recomendada pode
chegar a até 135 kg/ha de K2O (SOSBAI, 2010),
ou 225 kg/ha de cloreto de potássio, por
exemplo. Esta quantidade é mais do que o
dobro do máximo recomendado no início dos
anos 2000, 60 kg/ha de K2O.

No entanto, apesar de o produtor estar
aplicando maiores quantidades de fertilizantes
potássicos nas lavouras, os níveis desse
nutriente no solo não aumentam. Ao contrário,
vêm diminuindo ao longo dos anos. Em um
estudo exploratório, Boeni et al (2010)
compararam os níveis de K no solo proveniente
de todas as regiões arrozeiras do RS, entre os
anos de 1997-2002 e 2003-2008 (Figura 1). Os
resultados indicaram que no período
compreendido entre 97-2002, predominavam

O aumento do uso de fertilizantes não está se refletindo em 

aumento dos teores de potássio nos solos arrozeiros. Onde 
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Figura 1. Faixas de teores de potássio nos
solos cultivados com arroz no Rio Grande do
Sul, entre 1997-2002 (barras azuis) e 2003-
2008 (barras vermelhas). As setas verdes
indicam que houve aumento na frequência de
solos com teores de K baixo e muito baixo,
entre os dois períodos. As setas escuras
indicam diminuição da frequência de solos
com teores médio e alto.
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do solo, com coletas semanais de solução por
meio de coletores instalados a 10 cm de
profundidade. As coletas foram feitas
semanalmente, do início até o final do ciclo do
arroz. Paralelamente, foram coletadas também,
amostras da lâmina de água, também para
análise dos teores de K.

O que se observou nesse estudo foi uma
avidez muito grande do arroz por esse
nutriente. O ápice da absorção de K na solução
do solo ocorreu entre 49 dias após o
alagamento, até 80 dias, quando passou a haver
discreto aumento nos teores na solução do solo
(Figura 2). Os valores mínimos chegaram a ser
nulos por várias semanas.

Nesse estudo, constatou-se que houve
contribuição de formas não trocáveis de K na
nutrição do arroz, ou seja, as absorção de K
pelas plantas foi tamanha, que houve absorção
de fontes antes indisponíveis. As plantas
superiores, como o arroz, possuem mecanismos
extremamente eficientes na absorção de K,
mesmo em baixas concentrações na solução do
solo, o que ocorreu nesse estudo, após 49 dias
de alagamento.

A dinâmica do K na lâmina de água foi
semelhante, demonstrando que existe relação
de equilíbrio, regulada pela interface entre a
superfície do solo e a lâmina (Figura 3). O teor
de K na lâmina diminuiu ao longo do período
vegetativo e parte do reprodutivo e aumentou
no período de maturação fisiológica. O K, por
não participar da estrutura dos compostos
orgânicos, é rapidamente perdido a partir da
senescência das folhas, fenômeno conhecido
como “lavagem de K”. Dessa forma, o elemento
escorre dos tecidos vegetais do arroz, sendo
depositado na lâmina de água. E talvez resida
aí parte da explicação da diminuição dos
teores de K nos solos arrozeiros!

Será o preparo do solo o grande vilão
da saída de potássio do sistema?

Um dos grandes avanços recentes em
manejo das áreas arrozeiras foi a
conscientização, por parte dos produtores, da
necessidade de preparo antecipado do solo
(preparo de verão), com vistas a semear a
cultura na época recomendada. Um dos
objetivos desse preparo é o de incorporar a
palha de arroz do cultivo anterior. Esta
incorporação é feita, normalmente, com o uso
de rolo faca (Figura 4), ou gradagens
(Figura 5). Segue-se a esses procedimentos,
a confecção de drenos internos, para
manutenção de drenagem eficiente da área
durante a entressafra.

Entretanto, estes modelos de manejo
podem estar sendo os causadores da
diminuição dos teores de K nos solos

Figura 3. Teores de K na lâmina de água, ao
longo do desenvolvimento do arroz. Fazenda
Cavalhada, Mostardas – RS. Fonte: Carmona et
al., (2010).

Figura 2. Teores de K na solução do solo, na
profundidade de 10 cm, ao longo do
desenvolvimento do arroz. Fazenda Cavalhada,
Mostardas – RS. Fonte: Carmona et al., (2010).

Figura 4. Incorporação da palhada do arroz
com rolo faca. Apesar de incorporar o potássio
momentaneamente, este manejo não garante
a manutenção do nutriente no solo.
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arrozeiros do Rio Grande do Sul. Como foi visto
nas Figuras 2 e 3, lavouras com alto potencial
produtivo, extraem altas quantidades de K da
solução do solo. Parte desse K é proveniente
dos fertilizantes aplicados e outra parte, da
fração não trocável (reserva) do solo. Apenas
parte desse K sai nos grãos, e a grande maioria
fica na palha do arroz, se “desprendendo” da
planta antes da colheita e sendo depositado
sobre a lâmina de água. Em alguns casos, esta
lâmina é drenada da lavoura, para possibilitar a
colheita no seco, o que já se constitui em um
sumidouro de K. Mesmo não sendo drenada
esta água, o K que escorre das folhas ficará
depositado sobre a superfície do solo, sendo
incorporado superficialmente pelo rolo faca ou
grade. Com a ausência de plantas de raízes
vivas para sua ciclagem, o K será facilmente
“escorrido” para fora do sistema pelas drenos
internos (Figura 5).

Figura 6. Área de arroz com
estabelecimento de azevém na entressafra.
A ciclagem e reciclagem do potássio no
sistema será tanto maior, quanto maior for
a presença de raízes e plantas vivas ao
longo do ano.

Introdução de espécies de cobertura: um

dos caminhos para a solução do

problema

O potássio é um elemento extremamente
móvel no solo. Portanto, passível de perdas por
lixiviação. Por ser um cátion, sua retenção no
solo está intimamente relacionada a CTC do
solo e ao teor de argila. Os solos arrozeiros do
Rio Grande do Sul têm, em sua maioria, teores
de argila relativamente baixos, o que
potencializa as perdas de K. A manutenção
desse nutriente no solo depende, basicamente,
da presença constante de raízes vivas para sua
ciclagem e reciclagem. E isto pode ser feito
também em áreas arrozeiras, diminuindo ao
máximo o período em que o solo fica exposto,
pela introdução de espécies adaptadas a este
ambiente, como o azevém, por exemplo
(Figura 6).

.

Figura 5. Área de arroz com resteva
incorporada por gradagem e posterior
envaletamento. A imagem ilustra a água de
uma chuva recente sendo direcionada para fora
dos quadros. Esta é uma das fontes de perda
de potássio do sistema.

Considerações finais

A sustentabilidade ambiental e produtiva da
atividade arrozeira passa pelo melhor
aproveitamento dos insumos aplicados na
lavoura. No caso dos fertilizantes, a sua
máxima eficiência se dará não apenas pelo
manejo de excelência do arroz ao longo do seu
ciclo, mas fundamentalmente pelo manejo
integrado da área, com mínimo revolvimento
do solo e inclusão de espécies de cobertura
logo após a colheita do arroz, para minimização
das perdas e construção de um solo de
qualidade.

.
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